
 

 

Philips Heritage Audio
Hi-Fi-komponentanlegg

Hi-Fi-rør
Domediskanthøyttaler i silke 
150 W

MCM906
Lidenskap for lyd

Gled deg over varm Hi-Fi-lyd
Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en 
domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i 
aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

En rikere lydopplevelse
• Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd
• Domediskanthøyttaler i silke gir krystallklar lyd
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Loudness for bass- og diskantøkning
• 150 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



 Førsteklasses Hi-Fi-rør

Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en 
lydopplevelse med en kvalitet som du ellers 
bare får med de aller beste audiosystemene. 
De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i 
vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden 
kommer fra et rør, har den lite forvrengning, 
og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, 
detaljerte, varme og realistiske lydkvaliteten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Domediskanthøyttaler i silke

Domediskanthøyttaleren har en membran som 
er laget av silke, et materiale som er overlegent 
alle andre som brukes i vanlige 
diskanthøyttalere. Silkematerialet som brukes i 
diskanthøyttaleren, har overlegne 
lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet 
sørger for minimal akustisk brytning. Som et 
resultat er lyden som produseres av en 
domediskanthøyttaler i silke, jevn, varm og 
med et bredt spekter.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 

basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.

Volum
Det er vanskelig å høre høye og lave 
frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt 
volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen 
forsterkes bassen og diskanten slik at du kan 
nyte en mer balansert lydoppfatning.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

150 W RMS
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
150 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttaleren.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Hvordan? De tilbyr en betydelig 
miljøforbedring på ett eller flere av de 
grønne nøkkelområdene til Philips – 
energieffektivitet, emballasje, farlige 
stoffer, vekt, resirkulering og kassering og 
livstidspålitelighet.
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Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W 

musikkeffekt
• Lydforbedring: vakuumrør-forforsterker, diskant- 

og basskontroll, lydstyrke

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 5,25" woofer, dome 

diskanthøyttaler
• Høyttalerforbedring: Toveis, gullbelagte 

høyttalerkontakter, avtagbare høyttalergriller

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM Stereo
• Antenne: FM-antenne
• RDS: radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (6,3 mm)
• Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
• USB: USB-vert

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Plateilegg: motorisert, skuff
• Skjermforbedringer: DIM-modus
• Skjermtype: VFD-skjerm

Tilbehør
• Fjernkontroll
• Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 17 kg
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 185 x 225 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 305 mm
• Hovedenhetens dybde: 290 mm
• Emballasjebredde: 794 mm
• Hovedenhetens høyde: 130 mm
• Emballasjehøyde: 380 mm
• Hovedenhetens bredde: 280 mm
• Emballasjedybde: 244 mm

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz
• Strømforsyning: 220–240 V

Grønn
• Eco Power-standbymodus: 1 W
•

MCM906/12

Spesifikasjoner
Hi-Fi-komponentanlegg
Hi-Fi-rør Domediskanthøyttaler i silke 150 W

http://www.philips.com

